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Chronologia dziejów

Rok 2004

W miesi¹cu lutym w koœciele katolickim zasz³y zmiany, w wyniku czego powsta³a Diecezja Œwidnicka
do której obecnie nale¿¹ równie¿ Œwiebodzice (dotychczas w Diecezji Legnickiej). Nowy uk³ad bêdzie
obowi¹zywa³ od dnia 24 marca br.

Rozwój zaludnienia
w okresie powojennym.
Wg ksiêgi meldunkowej w 1945 roku w Œwiebodzicach mieszka³o 789 Polaków.
W 1946 – 4805 osób, w 1947 – 2599 osób, w 1948
– 2296 osób, w 1949 – 2320 osób.
W pocz¹tkowym okresie w latach 1945 – 1946 mamy
do czynienia z nap³ywem ludnoœci do miasta.
W 1947 roku wyjazdy z miasta wyraŸnie nasili³y siê
i trwa³y do 1949 roku – najwiêcej w kierunku s¹siedniego Wa³brzycha i Pe³cznicy, a tak¿e do Œwidnicy i na Górny Œl¹sk.
W 1949 roku mog³o w mieœcie przebywaæ oko³o
9.200 osób.
Z ksi¹g meldunkowych wynika, ¿e zdecydowanie
przewa¿ali migranci z województwa poznañskiego i
krakowskiego, dopiero póŸniej nadesz³y transporty
z przesiedleñcami ze Zwi¹zku Radzieckiego.
W 1946 roku du¿o ludnoœci przyby³o z Niemiec –
byli to byli wiêŸniowie obozów koncentracyjnych
oraz ludzie wywiezieni na roboty przymusowe do
Rzeszy.
Jako jedni z pierwszych przybyli tu Cyganie, którzy
otrzymali zezwolenie na osiedlenie siê w mieœcie.
W 1948 roku zaczêli przybywaæ do Œwiebodzic reemigranci z Francji. Byli to g³ównie robotnicy przecd. strona 4
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Wycinki
ze starych gazet
Cyryla ratajskiego
1988 cd.
„Inazuma”... (Trybuna Wa³brzyska z 15-21 marca)
... to nazwa Teatru Ruchu, dzia³aj¹cego przy klubie
„W³ókniarz” Zak³adów Przemys³u Lniarskiego „Silena” w Œwiebodzicach. Ligitymuje siê on sporymi
osi¹gniêciami. Ostatnio o artystach ze Œwiebodzic napisa³a „Trybuna Ludu”. Oto fragment tego materia³u: „... Autorem scenariuszy tych niecodziennych
widowisk jest zawsze Ryszard Budziñski. Re¿yseruj¹
je we dwoje – Agnieszka i Ryszard Budziñœcy. On
jest in¿ynierem elektronikiem, Agnieszka, absolwentk¹ wroc³awskiej polonistyki, ju¿ dziesiêæ lat uczy
dzieci w szkole podstawowej w Œwiebodzicach.
- Wszystko zaczê³o siê w momencie – wspomina –
kiedy nasz znajomy, prowadz¹cy w klubie sekcjê
karate, chcia³ przygotowaæ dla publicznoœci pokaz
walk. Wiedzia³, ¿e w czasie studiów bawiliœmy siê z
Ryœkiem w kabaret i poprosi³ nas o pomoc w „wyre¿yserowaniu” spektaklu karate. To by³o w 1983 roku.
Premiera widowiska pt. „•ród³o” okaza³a siê dla nas
i 15 karateków Ÿród³em i pocz¹tkiem dzia³alnoœci
„Inazumy”.
Ryszard uwa¿a, ¿e najwa¿niejsze w tym co robi¹ jest
chêæ dokonania czegoœ innego od codziennoœci. Ich
teatr nie usunie trudnoœci dnia codziennego, ale mo¿e
byæ od nich wspania³ym odpoczynkiem.
Agnieszka zawsze pamiêta o stronie wychowawczej.
W czasie wspólnych prób razem æwicz¹ uczniowie
szkó³ œrednich i m³odzi, którzy ju¿ pracuj¹. „Inazuma”, to dla nich okazja do rozwoju wyobraŸni, wra¿liwoœci, narzucenia sobie dyscypliny, uœwiadomienia odpowiedzialnoœci za kszta³t spektaklu, wreszcie
mo¿liwoœæ poszerzenia wiedzy w niekonwencjonal-

pr¹dem uleg³ 14 letni Grzegorz D.
* (Gazeta Robotnicza z 13-14 paŸdziernika)
Victoria Œwiebodzice ma nowego prezesa. Zosta³ nim
Jerzy D¹browiecki, by³y kierownik dru¿yny pi³karskiej i ostatnio (po œmierci Mariana Dro¿d¿owskiego) kierownik biura klubu.

ny, nieszkolny sposób.
Próbujemy godzinami, niestety tylko raz w tygodniu,
kiedy sala w klubie jest wolna – mówi. – Nasze próby to rodzaj seansu, studium plastycznego i ruchowego, wreszcie rodzaj wyk³adu...” (Ewa Ma³ek –
„Pasjonaci ze Œwiebodzic” – „Trybuna Ludu” – nr
54 z 1988 roku).
1989
* Gazeta Robotnicza z dnia 26 marca)
100 lat skoñczy Stanis³awa Buturla, mieszkanka
Œwiebodzic. Pamiêtali o tym gospodarze miasta. ¯yw¹
i energiczn¹, mimo podesz³ego wieku, jubilatkê podejmowali na ratuszu. Z³o¿ono jej serdeczne ¿yczenia, otrzyma³a kwiaty i prezent – domowy magiel
elektryczny. Pani Stanis³awa ma troje dzieci, doczeka³a siê 6 wnucz¹t i 13 prawnucz¹t. Do³¹czamy nasze ¿yczenia.
Po raz trzeci. (Trybuna Wa³brzyska z 9-15 maja)
Dru¿ynowe mistrzostwo kraju zdoby³y juniorki Victorii Œwiebodzice w krêglarstwie. W Tomaszowie
Mazowickim zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Renata Ciborowska, Joanna Macuda, Ma³gorzata Ma³ecka,
Joanna Wróblewska. Podopieczne trenera Andrzeja
Bednarczyka zdoby³y trzeci z rzêdu mistrzowski tytu³.
Gratulujemy!
1990
Horror w Œwiebodzicach. Szaleniec z siekier¹. (Trybuna Wa³brzyska z 19 grudnia – 2 stycznia)
Niedziela, 10 bm. na d³ugo pozostanie w pamiêci
tych mieszkañców Œwiebodzic, którzy tamtego popo³udnia znaleŸli siê w okolicach Rynku i przyleg³ych
ulic. Grasowa³ na nich m³ody cz³owiek z siekier¹ w
rêku demoluj¹c samochody i rozbijaj¹c szyby. Ofiar¹
szaleñca pad³y m.in.: Nysa WUSW w Wa³brzychu,
autobus marki Autosan nale¿¹cy do GKS „Che³miec”,
karetka pogotowia ratunkowego oraz samochód Józefa W. marki opel. Straty w sprzêcie samochodowym oblicza siê na ponad 5 mln. z³.
M³odzieniec powybija³ te¿ szyby w sklepie meblowym WPHW oraz w spo¿ywczym PSS „Spo³em”. Na
szczêœcie ofiar w ludziach nie by³o. Dalszym zniszczeniom zapobiegli milicjanci i pies. Szaleñca, którym okaza³ siê 17-letni Zdzis³aw P. odwieziono do
Wojewódzkiego Szpitala Chrób Uk³adu Nerwowego
w Stroniu Œl¹skim.
Œwiebodzice. (Trybuna Wa³brzyska z 20 czerwca –
02 lipca)
Urz¹d burmistrza obj¹³ Jan Wysoczañski (41 lat),
magister prawa. ¯onaty, 2 dzieci (18 letni syn i 7 letnia córka). Bezpartyjny, kandydowa³ spoza rady. Desygnowa³ go miejscowy KO. Ostatnio pracowa³ na
w³asny rachunek prowadz¹c sklep chemiczny w
Œwiebodzicach. Mieszkañcem miasta jest od 1971 r.
Œwiebodzice. (Trybuna Wa³brzyska z 2-8 paŸdziernika)
Na wiadukcie kolejowym œmiertelnemu pora¿eniu

Kronika
Zak³adów Aparatury
Elektrycznej „Mera - Refa”
w Œwiebodzicach
cz. IV
Lata 1956 – 1960
1. W roku 1956 Œwiebodzickie Zak³ady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej zorganizowa³y po raz pierwszy kolonie letnie dla dzieci pracowników w okolicach Œwieradowa - Zdroju.
Wziê³o w nich udzia³ 18 dzieci.
2. W dniu 15 marca 1957 r. powo³ana zosta³a w Œwiebodzickich Zak³adach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej po raz pierwszy Rada Robotnicza. W jej
sk³ad wesz³o 12 osób oraz z urzêdu Dyrektor Przedsiêbiorstwa. Pierwszym przewodnicz¹cym Rady Robotniczej zosta³ W³adys³aw Kurzeja, pierwszym zastêpc¹ Józef Kujawa, a drugim zastêpc¹ Tadeusz Bladowski.
3. Praca Rady Robotniczej opiera³a siê na regulaminie uchwalonym na pierwszym posiedzeniu, który
poza zagadnieniami objêtymi statutem RR uwzglêdnia³ dodatkowo nastêpuj¹ce sprawy:
- porz¹dkowanie sprawy robót gwarancyjnych i rozliczeñ z odbiorcami,
- opracowanie regulaminu dotycz¹cego dyscypliny
pracy,
- opracowanie regulaminu okreœlaj¹cego sankcje za
brakoróbstwo,
- opracowanie i wdro¿enie nowego systemu organizacji produkcji i zmian w dokumentacji rachunkowo-produkcyjnej,
- zorganizowanie rozdzielni wydzia³owych,
- opracowanie nowego regulaminu premiowania pracowników umys³owych i regulaminu okreœlaj¹cego
zasady podzia³u funduszu zak³adowego.
4. W 1957 roku uruchomiony zosta³ na terenie Œwiebodzickich Zak³adów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej kiosk spo¿ywczy.
5. Urz¹d Patentowy, pismem z dnia 29.11.1957r. zatwierdzi³ dla Œwiebodzickich Zak³adów Aparatury
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Precyzyjnej znak towarowy, przedstawiaj¹cy trójk¹t z napisem„REFA”.

nackiego,
W tym czasie opracowano i wprowadzono do produkcji takie wyroby jak :
- przekaŸnik ró¿nicy czêstotliwoœci typu RRF
- grupa przekaŸników ciœnieniowych typu RMM105 l RMM-220 opracowana przez Ob. J. Maciejaka,
- grupa przekaŸników dla trakcji elektrycznej
typu RUt opracowana przez mgr in¿. A.Pacana,
- wskaŸnik doziemienia typu WEZ-3 opracowany przez mgr in¿. R.Gorgulê,
- grupa przekaŸników pomocniczych poœrednicz¹cych typu RU-910 i RU-920 oraz ich odmian typu
RUs-910, RUs-920, RUw-910, WNs-910.

6. W roku 1957 Rada Robotnicza odby³a
15 posiedzeñ plenarnych i 4 posiedzenia nadzwyczajne. W posiedzeniach
RR, zgodnie ze statutem, uczestniczyli
oprócz jej cz³onków, tak¿e cz³onkowie Rady Zak³adowej i robotnicy
jako obserwatorzy.
7. Zarz¹dzeniem Nr 33 Ministra Przemys³u Ciê¿kiego z dnia 12 lutego 1958 r, zmieniono dotychczasow¹ nazwê przedsiêbiorstwa na: ZAK£ADY WYTWÓRCZE PRZEKA•NIKÓW „R E F A” w Œwiebodzicach, ul. Strzegomska 23.

Opracowano i uruchomiono produkcjê potrzebnych
dla przemys³u, a nie bêd¹cych w profilu produkcji
zak³adu takich wyrobów jak :
- trakcyjny regulator temperatury typu TRT
- ogrzewacze trakcyjne wagonowe typu Otg-11, Otg21, Otg-17, Otg-19, Otg-25,
- transformatory bezpieczeñstwa typu TB-50
- transformatorek do projektorów typu TPP-40.

8. Minister Przemys³u Ciê¿kiego zarz¹dzeniem Nr
130 z dnia 14 maja 1958 r. utworzy³ Oddzia³ Zak³adów Wytwórczych PrzekaŸników „REFA” w ¯arach,
ul. Nowotki 37/39. Oddzia³ ten powsta³ na bazie by³ych Warsztatów Naprawczych PGR i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ z dniem 1 maja 1958 r.
9. Decyzj¹ Ministra Przemys³u Ciê¿kiego zawart¹ w
zarz¹dzeniu Nr 139/23 z dnia 16 maja 1958 r. podporz¹dkowano Zak³ady Wytwórcze PrzekaŸników
„REFA” Zjednoczeniu Przemys³u Maszyn i Aparatów Elektrycznych, nadzorowanemu przez Ministra
Przemys³u Ciê¿kiego.

W po³owie 1959 roku zostaje zorganizowany dzia³
TM-5 - budowy urz¹dzeñ kontrolnych i pomiarowych
/stoisk badawczych/ pod kierownictwem in¿. T. Witka, który konstruowa³ i wytwarza³ niezbêdne urz¹dzenia do badania produkowanych typów przekaŸników, zabezpieczaj¹c potrzeby zak³adu oraz produkuj¹c te urz¹dzenia na potrzeby innych odbiorców.
Dzia³ ten produkowa³ urz¹dzenia kontrolne wg indywidualnych zamówieñ klientów oraz niektóre urz¹dzenia, takie jak stoiska typu UK-2, UK-5, UK-4,
UK-12, USE-12 produkowane seryjnie.

10. Asortyment wyrobów produkowanych w latach
1956-1960 przez Zak³ady Wytwórcze PrzekaŸników
„REFA” w Œwiebodzicach.
W latach tych notuje siê znaczny wzrost poziomu
organizacyjnego i silny rozwój dzia³ów technicznych,
do których nap³ynê³y nowe kadry in¿ynierów i techników.
W tym okresie opracowano i uruchomiono produkcjê dalszych kilkunastu nowych wyrobów. Asortyment produkowanych wyrobów przez Zak³ad wynosi
przesz³o 50 typów, nie licz¹c ich odmian. Do najpowa¿niejszych osi¹gniêæ tego okresu nale¿¹ opracowania konstrukcji i uruchomienie produkcji takich
wyrobów jak :
- przekaŸnik ró¿nicowy wzd³u¿ny do zabezpieczeñ
generatorów i transformatorów od zwaræ wewnêtrznych typu RII-311,
- wyzwalacz pierwotny pr¹dowo-czasowy niezale¿ny typu WIp-30 opracowany przez in¿. Marcinka,
- przekaŸnik nadpr¹dowy bezzw³oczny typu RI-5 do
zabezpieczeñ na statkach morskich opracowany
przez in¿. Marcinka,
- przekaŸnik nadpr¹dowy bezzw³oczny typu RI-6
oraz jego odmiany, nadnapiêciowe REn-6 i podnapiêciowe REp-6, opracowany przez mgr in¿. S. Kor-

Dla zabezpieczenia rosn¹cej produkcji oddano w
roku 1958 do eksploatacji now¹ lakierniê.
W tym te¿ okresie zaczêto szeroko stosowaæ w miejsce dotychczas stosowanych odlewów aluminiowych,
tworzywa termoutwardzalne na takie elementy konstrukcyjne jak podstawy i ramy obudów, korpusy cewek, korpusy zacisków. Na pokrywy obudów zaczêto stosowaæ tworzywa termoplastyczne przeŸroczyste /polistyren/.
Konstrukcje wszystkich pomocy warsztatowych
opracowywane by³y przez dzia³ technologiczny zak³adu. Odpowiednio wyposa¿ona w maszyny, narzêdziownia wykonywa³a je w metalu, zabezpieczaj¹c
potrzeby zak³adu i œwiadcz¹c zarazem us³ugi na zewn¹trz.
W okresie tym opracowano technologiê wykonywania czêœci o kszta³cie naczyñ z aluminium metod¹
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wyciskania na zimno na prasach mimoœrodowych.
Metod¹ t¹ wykonuje siê pokrywy przekaŸników, bêbenek przekaŸnika RI-6 i wyzwalaczy pierwotnych
typu WIp. Metodê tê wprowadzi³ in¿. Zenon Maksymczuk.

mys³owi i górnicy. 3 grudnia 1950 roku ludnoœæ miasta liczy³a 8.100 mieszkañców.
W 1953 roku przy³¹czono do Œwiebodzic osadê
Pe³cznicê.
W 1959 roku ludnoœæ miasta wynosi³a 15.389 osób,
w koñcu 1973 roku – 20.128 osób.
W 1974 w³¹czono w obrêb miasta wieœ Ciernie – zamieszka³¹ przez 1.783 mieszkañców.
Stan ludnoœci na 31 grudnia 1987 roku wynosi³
24.020 osób.
Na terenie œródmieœcia mieszka doœæ du¿a grupa ludnoœci cygañskiej. Rodziny cygañskie zajmuj¹ mieszkania w budynkach przy ul.: M. Buczka – 6 osób, ul.
H. Sawickiej – 21 osób, ul. Nowotki – 17 osób, ul.
Sienkiewicza – 5 osób, ul. Wa³brzyska – 5 osób. Razem 54 osoby.

W lipcu 1959 roku w wyniku du¿ego zapotrzebowania rynku zagranicznego i krajowego na przekaŸniki, uruchomiono produkcjê przekaŸników pomocniczych oraz ogrzewaczy trakcyjnych w nowopowsta³ym Oddziale ZW „REFA” w ¯arach k/¯agania.
Oddzia³ ten po rozbudowie zorganizowa³ w³asne zaplecze techniczne i specjalizowa³ siê w masowej produkcji przekaŸników pomocniczych dla automatyki.
11. Realizacja zadañ w zakresie produkcji globalnej
przez Zak³ady Wytwórcze PrzekaŸników „REFA” w
poszczególnych latach piêciolatki 1956-1960 przedstawia siê nastêpuj¹co :
1956 – 16, 5 mln. z³., 1957 – 29,4 mln. z³., 1958 –
55,4 mln. z³., 1959 – 54,4 mln. z³., 1960 – 67,4 mln.
z³.

•ród³o: Za³o¿enia do planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego œródmieœcia m. Œwiebodzic, opracowanego przez Instytut Ochrony Œrodowiska, Oddzia³ we Wroc³awiu – Zak³ad Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. Wroc³aw, listopad 1990 r.

12. Stan zatrudnienia w Zak³adach Wytwórczych PrzekaŸników „REFA” w latach 1956-1960 ilustruj¹ ni¿ej podane cyfry :
1956 – 572, 1957 – 583, 1958 – 690, 1959 – 767,
1960 – 818.

Zmiany terytorialne
i strukturalne miasta.
Pocz¹tków miasta nale¿y szukaæ w XII wieku.
Pierwsza wzmianka o górskiej warowni – Œwiebodzice (zwanym póŸniej Starym Ksi¹¿em) wchodz¹cej w sk³ad po³udniowego systemu obrony œl¹ska
pochodzi z 1448 roku.
Najwa¿niejsze stwierdzenie istnienia Œwiebodzic –
jako osady z prawami miejskimi – zawarte jest w dokumencie Henryka IV Probusa z 1279 roku.
Nowe zak³adane miasto wch³onê³o teren starej polskiej wsi, a zapewne i podgrodzia, le¿¹cych w pobli¿u warowni.
Fakt, i¿ w planie miasta nie zachowa³o siê nic, co
mog³oby – jak w wielu innych œl¹skich miastach –
stanowiæ œlad wczeœniejszej osady, zdaje siê przemawiaæ za przypuszczeniem, ¿e polska osada zosta³a
przez Tatarów doszczêtnie zniszczona.
Œredniowieczne mury obronne Œwiebodzic, zachowane w niewielkich resztkach w po³udniowo – zachodniej czêœci miasta, nie powsta³y wprawdzie bezpoœrednio po lokacji, ale biegn¹ po tej linii, która prowizorycznymi palisadami i wa³ami znaczy³a granice
pierwotnego miasta.
Otoczenie murami miasta przypisuje siê Bolkowi I
Œwidnickiemu, mia³o to nast¹piæ w 1291 roku.
Z tego roku pochodzi wzmianka o murach i bramach
miejskich – Œwidnickiej, Dolnej – Strzegomskiej i

Œwiebodzickie zegary
T arcza porcelanowa. Napisy na tylnej obudowie:
eesetzl:geschuetzt 518345, napisy wewnêtrzne: gustaw becker freiburg in schl. medaille d or 518345.
Wymiary wys. 12cm z r¹czk¹ szer. 8cm.
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Górnej – Bolkowskiej.
Œredniowieczne Œwiebodzice nie by³y du¿ym miastem. Zajmowa³y obszar oko³o 9 ha. Miasto mia³o
kszta³t owalny o szerokoœci oko³o 250 m i d³ugoœci
350 m.
Zabudowa wnêtrza obszaru œredniowiecznego miasta przetrwa³a w wiêkszoœci do dziœ.
W œrodku rynku sta³ ratusz, nieco z boku koœció³ pod
wezwaniem œw. Miko³aja. W 1419 roku Ÿród³a wspominaj¹ te¿ o szpitalu pod wezwaniem œw. Jana.
Ekonomiczne podstawy do rozwoju œredniowiecznych Œwiebodzic stworzy³y trzy zasadnicze dziedziny ¿ycia gospodarczego: rzemios³o, handel i uprawa
ziemi.
Ju¿ wkrótce po lokacji miasta jego mieszkañcy otrzymali szereg podstawowych przywilejów, które sprzyja³y wzrostowi produkcji rzemieœlniczej i powstawaniu cechów. Do nich nale¿a³o otrzymane w 1337 roku
prawo „mili” wraz z przywilejem piwnym.
W XIV wieku system cechowy by³ bardzo dobrze
rozwiniêty i obejmowa³ wiele specjalnoœci. W okresie szczytowego rozwoju rzemios³a notowano w mieœcie 20 piekarzy, 10 rzemieœlników, 28 szewców i
32 tkaczy.
Od 1361 roku Œwiebodzice mia³y prawo bicia w³asnej monety z³otej i srebrnej.
Do najbogatszych mieszczan nale¿eli kupcy handluj¹cy suknem i piwem. Dochody czerpano równie¿ z
zak³adów produkcyjnych i urz¹dzeñ, jak browar,
m³yn czy ³aŸnia.
Pierwsze powa¿niejsze zmiany w uk³adzie przestrzennym i architektonicznym wprowadzono w Œwiebodzicach po wojnach husyckich i to zarówno na skutek silnego zniszczenia zabudowy, jak te¿ z powodu
nowych potrzeb rozwiniêtego organizmu miejskiego. Wtedy w³aœnie, zdaniem póŸniejszych kronikarzy, niektóre zbyt ciasne uliczki mia³y uzyskaæ obecn¹
szerokoœæ. Wiek XV przyniós³ przebudowê koœcio³a
filialnego pw. œw. Franciszka z Asy¿u w Pe³cznicy,
rozbudowê fortyfikacji miejskich wraz z bramami.
Stosunkowo niewiele zmieni³a architektura tj. domy
mieszkalne – mieszczañskie, które dopiero dziêki gospodarczemu rozkwitowi miasta w XVI wieku szybko i gruntownie zmieni³y swój wygl¹d.
Renesansowe przemiany Œwiebodzic w XV wieku
by³y natury iloœciowej i jakoœciowej.
Po niszcz¹cych wojnach tego wieku wzrasta³a szybko liczba mieszkañców, a z ni¹ i liczba domów wype³niaj¹cych obszar wewn¹trz murów i przedmieœcia
poza nimi. W roku 1599 miasto liczy³o 275 domów

oraz 1500 mieszkañców.
Na pocz¹tku XVI wieku (1510 r) król W³adys³aw Jagielloñczyk sprzeda³ Œwiebodzice wraz z maj¹tkiem
Ksi¹¿a hrabiemu Hochberg i w tej rodzinie miasto
pozosta³o do 1830 roku. W XIX wieku powsta³y
nowe zak³ady produkcyjne: w 1809 r. za³o¿ono fabrykê lin i p³ótna, w 1835 r. – przêdzalniê, w 1847 r.
– fabrykê zegarów wahad³owych G. Beckera. Prawie jedna trzecia ludnoœci w mieœcie ¿y³a z przemys³u zegarmistrzowskiego.
Nie ma³¹ wagê dla rozwoju Œwiebodzic mia³y nowe
drogi miêdzymiastowe. W 1843 oddano do u¿ytku
pierwsze po³¹czenie kolejowe z Wroc³awiem, a w
1853 r. z Wa³brzychem. W 40-tych latach ubieg³ego
stulecia (1849 r.) miasto otrzyma³o gaz, a w 1897 r.
wyposa¿ono je w wodoci¹gi i sieæ kanalizacyjn¹ oraz
energiê elektryczn¹ (1898 r.).
W ostatnich latach XIX wieku zmieni³y siê przede
wszystkim pierwotne granice miasta. Zniesiono
wiêksz¹ czêœæ murów obronnych i wszystkie bramy
œredniowieczne. Umo¿liwi³o to swobodn¹ komunikacjê miêdzy starym miastem i nowymi dzielnicami.
W œlad za rozwojem przemys³u, a w zwi¹zku z tym –
nap³ywem ludnoœci, rodzi³y siê potrzeby w zakresie
rozbudowy miasta, szczególnie infrastruktury komunalnej i budownictwa mieszkaniowego.
W 1953 roku do miasta zosta³a przy³¹czona Pe³cznica, nale¿¹ca do powiatu wa³brzyskiego. Pozosta³ wiêc
problem integracji tej dzielnicy z miastem oraz zadania zwi¹zane z rozwojem rolnictwa.
Pierwsze budynki w latach piêædziesi¹tych powsta³y
przy ulicy Strzeleckiej.
Administracyjne granice miasta zosta³y powiêkszone o przy³¹czon¹ ulicê Graniczn¹ ze wsi Ciernie
(1956 r.) a w latach szeœædziesi¹tych o wieœ Ciernie.
W 1973 roku wybudowano osiedle Przodowników
Pracy, obecnie realizowane jest 16-tysiêczne osiedle
Piastowskie.
Od 1972 roku notuje siê rozwój budownictwa jednorodzinnego. Powsta³y osiedla: Wilcza Góra i Metalowiec. Wykorzystywane s¹ te¿ wolne tereny w
mieœcie pod tzw. budownictwo plombowe.
•ród³o: Za³o¿enia do planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego œródmieœcia m. Œwiebodzic, opracowanego przez Instytut Ochrony Œrodowiska, Oddzia³ we Wroc³awiu – Zak³ad Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. Wroc³aw, listopad 1990 r.

„Œwiebodzice - Dzieje Miasta” - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³daœ, Daniel Wojtucki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk, Maria Palichleb, Marek Miko³ajczak.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w Œwiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl Tel. (kom) 0-602-380-483 Przedruk mo¿liwy po podaniu Ÿród³a
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